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Toelichting beelden tijdbalk Argus Clou Geschiedenis 
groep 6 
 

Hierbij treft u een toelichting aan bij de beelden die in de tijdbalk van Argus Clou 

Geschiedenis groep 6 zijn opgenomen. 
 

Inhoud 
Thema 1 Eerste boeren, verdwenen steden 2 

Thema 2 Ruwe rovers en rijke steden  3 

Thema 3 Verre reizen en peperdure pepers 4 

Thema 4 Zoete suiker, bittere ellende  5 

Thema 5 Oorlog en opnieuw beginnen  6 
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Thema 1 Eerste boeren, verdwenen steden 
 
Icoon en tijdvak Beeld Uitleg 

 
Tijdvak 1: Tijd van 
jagers en boeren 

 

Boeren gebruikten karren met 
wielen om zware voorwerpen en 
grote hoeveelheden te 
verplaatsen. 
Ongeveer 3500 jaar voor onze 
jaartelling is het wiel uitgevonden. 

 
Tijdvak 2: Tijd van 
Grieken en Romeinen 

 

De Romeinen bouwden een 
groot legerkamp met allerlei 
voorzieningen, zoals badhuizen 
tempels en een amfitheater. 
De Romeinen bouwden steden in de 
lage landen en organiseerden hier 
hun leven. 
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Thema 2 Ruwe rovers en rijke steden 
 
Icoon en tijdvak Beeld Uitleg 

 
Tijdvak 3:Tijd van 
monniken en ridders 

 

Een kostbare gouden broche uit een 
ver land werd gevonden in 
Dorestad. 
Door de vondst van deze broche weten 
we dat steden als Dorestad contact 
hadden met steden in verre gebieden. 
Deze kostbare sieraden werden 
verhandeld in rijke handelsplaatsen. 

 
Tijdvak 4:Tijd van steden 
en staten 

 

Een schoenlapper aan het werk in 
de stad. 
Ambachtslui in de stad waren 
georganiseerd in clubjes van hun eigen 
beroep: een gilde. 
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Thema 3 Verre reizen en peperdure pepers 
 
Icoon en tijdvak Beeld Uitleg 

 
Tijdvak 5: Tijd van 
ontdekkers en hervormers 

 

Drukkers maakten een blok met 
letters erin van lood, een soort 
stempel. 
Een belangrijke ontdekking is de 
boekdrukkunst. Boeken hoefden nu 
niet meer met de hand te worden 
overgeschreven, want door de 
stempel kon de drukker een bladzijde 
drukken zo vaak als de mensen 
wilden. 

 
Tijdvak 6: Tijd van 
regenten en vorsten 

 

Wie was Rembrandt van Rijn? 
Rembrandt van Rijn uit Leiden was 
een nieuwkomer onder de 
kunstschilders. Hij ging in de leer bij 
een Amsterdamse schilder en maakte 
veel portretten voor koopmannen en 
rijke regenten. 
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Thema 4 Zoete suiker, bittere ellende 
 
Icoon en tijdvak Beeld Uitleg 

 
Tijdvak 7: Tijd van pruiken 
en revoluties 

 

de vlag van de handelsvereniging 
West-Indische Compagnie (WIC) 
De Republiek had delen veroverd van 
West-Indië. Daar werden plantages 
gesticht waar slaven het zware werk 
deden. Schepen van de WIC voeren van 
Amsterdam naar Afrika, om slaven te 
kopen. Met dat geld kocht de 
handelsvereniging suiker en katoen. 

 
Tijdvak 8: Tijd van burgers 
en stoommachines 

 

Maakten Nederlanders zich druk 
over de slavernij? 
Veel Nederlanders maakten zich niet 
druk over de slavernij, omdat het ver 
weg gebeurde in de koloniën en de 
plantages leverden veel geld op. De 
antislavernijbeweging had daarom 
weinig aanhangers.  
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Thema 5 Oorlog en opnieuw beginnen 
 
Icoon en tijdvak Beeld Uitleg 

 
Tijdvak 9: Tijd van 
wereldoorlogen  

 

Duitse bezetting van een 
gebouw van een ministerie of 
een gemeentehuis 
Op 10 mei 1940 bezetten de 
Duitsers ons land. Toen begon bij 
ons de Tweede Wereldoorlog. Adolf 
Hitler leidde deze bezetting. De 
Tweede Wereldoorlog duurde van 
1940 tot 1945 in ons land. 

 
Tijdvak 10: Tijd van 
televisie en computer 

 

Welk feest vieren de kinderen 
op deze afbeelding? 
De kinderen vieren het Suikerfeest. 
Door de gastarbeiders en 
nieuwkomers in ons land verandert 
Nederland ook. Nederland neemt de 
gewoontes, taal en godsdienst van 
hen over. Bijvoorbeeld het bouwen 
van een moskee, het vieren van het 
Suikerfeest en het beluisteren van 
Turkse muziek. 

 


